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Het aanbod van bijproducten is goed. 

Eiwitproducten zakten al flink in prijs. Mogelijk 

worden energierijke producten ook iets goedkoper.

Prijsdaling vochtrijke 
voeders is ingezet

 NA een periode van enorme prijsstij-
gingen tekent zich een daling af van 
de prijs van enkelvoudige vochtrijke 

voeders. Dit geldt vooralsnog alleen voor 
eiwitproducten. Onder invloed van de 
flink gedaalde sojaprijs en een groot aan-
bod fermentatieproduct zakte de prijs van 
tarwegistconcentraat afgelopen maanden 
40 cent per procent droge stof (zie tabel). 

 De prijs van energieproducten is vas-
ter. Granen zakten wel in prijs, maar lang 
niet in de mate die soja deed. Daar komt 
bij dat sommige energierijke voeders 
slecht verkrijgbaar zijn. Dit geldt vooral 
voor steekvaste aardappelproducten. 

 Desondanks neigt de prijs van energie-
rijke producten ook naar omlaag. Vorige 
week verlaagde Duynie de prijs van tar-
wezetmeel Hamino met 10 cent per pro-
cent droge stof. Het begin is er. 

Voldoende tot goed aanbod
 Het aanbod van de meeste bijproducten 
is toereikend, of zelfs goed. Dit laatste 
gaat op voor tarwegistconcentraat. Het 
aanbod van dat product zit op constant, 

hoog niveau. Dit blijft de komende 
maanden zo, verzekeren leveranciers. 

 Daar komt bij dat leverancier Duynie 
sinds twee weken erwteneiwit aanbiedt, 
een vloeibaar eiwitproduct. Erwteneiwit 
bevat 24 procent droge stof. Bij de intro-
ductie bedroeg de basisprijs €2,55 per 
procent droge stof. Erwteneiwit is ver-
krijgbaar tot eind juli, wekelijks 1.500 ton. 

 Er zijn maar twee producten waarvan 
het aanbod krap is: wei en steekvaste 
aardappelproducten. Omdat aardappe-
len duur zijn, zet de industrie zo weinig 
mogelijk af als ‘bijproduct’ en zoveel mo-
gelijk in de humane sector. Pers- en lek-
wei wordt in veel grotere mate ingedampt 
voor kalvermelk of de levensmiddelenin-
dustrie. Vooral varkenshouders in het 
Zuiden kunnen amper aan wei komen. 

 Het aanbod stoomschillen is toerei-
kend en groeit geleidelijk. Leverancier 
Beuker bouwt de korting op het bestelvo-
lume van boeren verder af. 

 Goede sojaoogst 
 Het is waarschijnlijk dat de prijs van 
vochtrijke eiwitproducten verder zakt. 
Duynie verlaagde de prijs van Sastapro 
en Bergapro vorige week al met 10 cent 
per procent droge stof. Het aanbod tar-
wegistconcentraat is groot. De sojaoogst 
in Brazilië komt op gang en opbrengsten 
lijken prima. De termijnnoteringen geven 
vanaf mei een verdere daling aan van de 
sojaprijs van €30 per ton. Als dit werke-
lijkheid wordt, heeft het zonder meer ge-
volg voor de prijs van eiwitrijke voeders. 

 Een flinke prijsdaling van energierijke 
producten is op korte termijn niet te ver-
wachten. Graanprijzen laten geen grote 
daling zien op de termijnmarkt en oogst-
prognoses zijn onzeker. Als de prijs van 
energierijke producten mogelijk iets zakt, 
is dat omdat deze relatief duur zijn ten 
opzichte van de graanprijs. Die zakte af-
gelopen twee maanden licht, €15 per ton. 

 Kees van Dooren   

Onder invloed van de sterk gedaalde sojaprijs en een 
groot aanbod zakte de prijs van tarwegistconcentraat 
afgelopen maanden sterk.

Er is voldoende tot goed aanbod vocht-
rijke voeders voor de varkenshouderij. 
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Prijs fermentatieproducten is gezakt
basisprijzen in week 6 2013, in € per % ds

 % ds prijs (€) +/-*
 tarweverwerkende industrie
 Kröner 9 3,40 0,20
 Premium 22 3,40 0,20
 Amydyn 20 3,40 0,20
 Hamino 10 3,40 0,20
 fermentatieproduct
 Eiwitplus  18 2,90 -0,40
 GrainPro 30 2,90 -0,40
 Sastapro  25 2,40 -0,40
 ProtiWanze 32 2,50 -0,40
 Bergapro 25 2,50 -0,40
 aardappelverwerkende industrie
 aardappelstoomschillen 13 2,60 0,10
 aardappelpuree (per ton) 18 52,00 3,50
 voorgebakken frites (per ton) 34 88,00 6,00
  zuivelverwerkende industrie
 kaaswei 5 2,50 0,10
 voerwei 7 2,50 0,10
 bierindustrie
 biergist (exclusief alcohol) 12 4,45 0,25
 voerbier (per ton) 4 18,00 0,00
 overige bijproducten (prijs per ton)
 broodmeel (per 100 kg) 91 31,15 -0,25
 soyfeed 9 2,30 0,00
 uiensap (per ton) 6 5,00 0,00
 Hedimol 36 2,65 0,10
 granen en soja (prijs per 100 kg)
 CCM 60 -- ---
 gerst (gemalen) 87 25,25 -0,65
 tarwe (gemalen) 87 26,70 0,75
 sojaschroot 44/7 88 39,20 -9,05

basisprijzen exclusief toeslagen voor transport en dergelijke

*) prijsverschil met week 39 2012

bron: Duynie, Bonda, Hedimix, ForFarmers, Brijteam De Heus, 

Baks, Van Triest, Conabij, Beuker en Rined Fourages


